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TISKOVÁ ZPRÁVA

8. ročník DRAKIÁDY
Tuto neděli připravilo Občanské sdružení LECCOS společně se 14. oddílem Junáka
Psohlavci na českobrodském hřišti osmý ročník Drakiády. Do slunečného podzimního dne
společně s rodiči vyrazilo přes 100 dětí s téměř 90 registrovanými draky.
Organizátoři pro příchozí účastníky připravili 12 disciplín převážně sportovního charakteru a
také výtvarnou dílnu, ve které si děti vyrobily zápichy do květináčů v podobě malého papírového
dráčka. Děti se ve slunečném, ale chladném počasí zahřály při slalomu na koloběžkách a
odrážedlech, vyzkoušely si lanové překážky; lukostřelbu nebo zatloukaly hřebíky. Proběhly
samozřejmě dvě hlavní dračí soutěže: O nejkrásnějšího svépomocí vyrobeného draka a soutěž
O draka, který léta nejdéle. Hlavní ceny, dva krásné dorty s motivem draka, darovala místní
cukrárna Kašovi. Výherci si odnesli puzzle, stolní hru a další drobné ceny. Kromě hlavních cen
na děti čekaly drobné odměny za splnění disciplín ve formě sladkostí, omalovánek, časopisů,
hraček a dalších drobných předmětů.
Na odměny pro účastníky přispěli tito sponzoři: Dětský obchod Lvíček, Karma a.s.,
Cukrárna M a Z Kašovi a pan Pavel Borský – finanční poradce, který kromě poskytnutí odměn
z Prahy přijel na pomoc i se svým týmem dobrovolníků. O zajištění dopravy pomůcek ke
stanovištím, materiálu a drobných odměn se postaral pan Jaroslav Boháč, majitel českobrodské
firmy Meeuwsen. Technické zázemí poskytl MěÚ společně s technickými službami.
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O LECCOS:
Občanské sdružení LECCOS na Českobrodsku působí již 10 let a poskytuje sociální služby a volnočasové aktivity
dětem a mládeži v Nízkoprahovém Klubu Zvonice, nabízí pestrou škálu programů rodičům a dětem v Mateřském
centru Kostička, pořádá akce pro veřejnost, besedy, přednášky i semináře pro podnikatele. Podílí se také
významně na rozvoji města svou činností a členstvím v o.p.s. Region Pošembeří, ale také účastí na dalších
rozvojových plánech a programech Města Český Brod.

